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TER INLEIDING 

E rzijngrootcpuhlicaticsdiewcinigcnklt:.incpublicaticsdicvccl1evcrtelkn 
hcblxn. Tot de laat,1cn behoon naar mijne mccning deze uitgave over de Bosch
•iatistick van l\'cdcrland. 
·'u.ndachtigcbc~houwingvandc"procvcvanl:iewcrking''tcgcnovcrpag. 12zalccn 
indruk geven van hei even groo1c als zorgvuldige werk, dat hier verricht werd. liet 
gch«cle land lllQ('•t voor dit doc:I nauwkeurig verkend worden en de n:~ultatcn van 
dit onderzoek va•tgclcgd op ongeveer 6oo bladen van de Topografîsc;hc .o\tlas van 
Nederland op schaal t : 25000. Zoowel de meest bescheiden wegbeplanting als de 
complexen bosch ?.ijn hierop aangeduid. Degenen, die met soortgelijk werk vcnrouw<l 
zijn, welen welke groote moeilijkheden de uitvoering daarvan mc<lcbrcngt, ook wal 
dctcekcnîngen kleun:nvoordT11ch1 be1reft. 
liet nut van di1 werk gaat verre uit bovendestatistischecijfcridiehierui1zijnop· 
gemaakt. 
J lel biedt îmn~r~ een belangrijk hulpmiddel voor velerlei arbeid, waan·an hier enkele 
genoemd worden: 

de boschbouw; 
de natuurschoon-bescherming; 
de agT11rischeplanning; 
de agT11risch-planologi<ehearhcid; 
hel nationaal-planologische, regionaal-planologî~he en Jocaal-planologischc werk 
{nationale plan, nreckplannc-n, gemeentelijke hcstc-mming~- c-n uitbreidingsplannen). 

Uit bovens1undc kor1caanduidingblijkt sprekend het nul van de hier verrichte ar
beid. Daarom beveel ik deze publicatie met bijzonder genoegen in Uw aandacht aan. 

DE DIRECTEUR-GENERAAL VAN 
DEN LANDBOUW 

lr C. STA F. 





FOREWORD 

Many lcngthy p11blica1ions oon1ain hnlcofimportancc,$0mcbricfonc~agrcat 
deal. .\n in<ianccofthcbttcr i<,inmyopinion, the publication on FoTC<lry Statis
tics of thc Ncthcrlands. 
A m1dy of the specimen map opposi1c page 12 wil! gin: an idu of the ellboratc 
and carcful work rcquin:d. 
The whotc oour11ry had 10 be accuratcly füncycd and 1hc re«ulu of 1his învc<tigation 
cmhodicd in approxim:ucly 600 maps (M:alc 1 : 25000) of the Topographical .\tlas 
of the Ncthcrlands. 
i\"otonly the largcareasof forcsts,but alw 1hcrnos1modcrnplantingsof1rccs along 
roads wnc markcd on thcN: map•. Thosc: who are familiar with this kind of work 
will be awarc how difficult the work ha• been in rcgard to ooloring and design. 
The u5efulncss of 1his survey, for rca..::insnot:cd bc:lo"'• grcatly c~cccdsthc valuc of 
thcstatisticaldatadcduced from il. 
These data rcprcscnt a valuahlc "°urcc of information for workc~ on projccts of a 
divc=naturc,ofwhich l mcntion: 

forcs1ry; 
rcscrvation of arcas of scenic beauty; 
agriculturalandruralplanning; 
narional,regionalandloc-alplanning; 

Thisshort review should serve to indicatethc valueof the work acrompfohcd. 
A summary in English may be found on page 24 . 

Tf/E DIRECTOR-GENERAL OF 
AGRICULTURE 

C. ST AF, 

Nether\ands Mini<rry of Agricuhure, 
Fi~hcrîes and Food. 



DE NEDERLANDSCHE BOSCHSTATISTIEK 

Bij brief van den 1ocnmaligcn Minister van Economii.chc ukcn d.d. 27 Scp1. 
1937, Directie van den Landbouw, no. 87 33, Afd. VI, aan den directeur van het 
Suatsboschbchccr werd aan dezen dknst opdracht vcrstn:kt tot het 5amcnm:llcn van 
een statistiek van bosschcn en andere houtopstamkn, alsmede V11n de woci;tc gronden 
in Nederland. Tevens werd toen de Commis:iic voor de Bo!ch~tati~tick in haar tegen
woordige samenstelling ingesteld, terwijl aan het Staatsboschbchccr werd opgcdr:i.
gcn, voondurcnd contact met deze Commissie 1c houden. 

Het waarom en hoe der Boschstatistiek 
Omtn~nt de omstandigheden, welke 101 bovengenoemde opdracht hebben geleid, vol
gcn hicr in hct kort ccnigc bijzondcrhcdcn: 
De bchocfic aan een bruikbuc boschstatistick bestond reeds lang, vooral in verband 
met de juiste bcoordccling van de Ncderlandschchoutproduc1ic,metdoordcrcgee
ring te treffen maatregelen in :i;akedc houtteelt en een doelmatige behartiging van 
de overige bij het bosch betrokken algcmcene belangen. In 1927 was, na het Wercld
boschbouwoongrcs van 1926 te Rome, waarop de wenschclijkhcid van goede bosch
statistieken sierk tot ui1ing kwam, in ons land reeds een Commissie voor de Bosch
statistiek in het leven gen..ic:pcn; de:i:ebnchtin 1928aandcn Minis1ernpportuî1. 
Daarin wnd aangegeven, welkeeîschenaanccn!JOC'deboschs1ati•tiek voor ons land 
moeten worden gesteld. Tevens werd er in aangetoond, dat de gcgc\'Cl1S1 welke tot 
dusverre in de Verslagen van den Landbouw werden gepubliceerd en die werden vcr
krcgcn door nict natler gecontroleerde opgaven van de gemeenten, onvoldoende be
trouwbaar waren. Uit cc~ op voorncl der commi~<Îc uitgevoerde proefopname in 
éên gemeente (Wageningen) bleek, dat de kosten der samenstelling van een bosch
statistiek metbehutpvandekadastnle gegevens voor het gcheclc land omstreeks 
f 600.000 :wudcn bedngcn, hetgeen veel te duur zou worden. Daarom werd voor· 
gesteld, volgens een aan de Commissie voorgelegde vereenvoudigde methode, die zij 
voor het doel voldoende nauwkeurig achtte, een proefopname in 4 gemeenten te d(l('n 
verrichten. Deze is met gunstigen uit•lag uitgcvocnJ en aan den Minister werd bij 
brief van 26 Juni 1934 voorgesteld, op de:i;en grondslag 101 de s.amenstclling van 
een statistiek te doen overgaan. Gedurcndcccnigcn tijd werd hieropgccnnaderebe
sli"ing genomen. Inrniddclsmaak1cdeluchtfotografische kartcering van ons land 
groo1e vorderingen. lh:t bleek, dat voor de oppervlakte-gegevens in ruime mate ge
bruik zou kunnen worden gema;1kt van dcbijdcnTopografischcn diens! reeds vcr
>:ameldc en nog te vcnamclcn gegevens; daardoor werd de mogelijkheid gescha
pen, met bcbngrijk geringere kosten dan bij andere opname-methoden een betrouw
bare boschkurtcn een inventaris van allcsûnsvo\docndcnauwkeurighcidvandebos
JChcncn andcrc ho111opsta11dcn,alsmcdc vandewocs1cgronden1c\'crkrijgcn. 



Dc:!!e omnandighcden gaven den 1ornmaligen Minister van Economische Zaken aan. 
leiding 101 hel instellen van een nieuwe kleine Commi$!!ie voor de Boschstaiisliek en 
101 de opdracht aan hel Staa1sbotchbehccr \'OOT de_samenstclllng van zulk een sta1i1· 
tiek, ZOOJ!ls in den aanhef van dit rapport is medegedeeld. 1'0< voor:.i:ittcr der Com
missie werd benoemd Prof. A. te Wcehcl, hooglccraar aan de Landbouwhooge~hool 
te Wageningen; tot leden Jhr. W. ll. de Beaufort te Maarn, vice-voorziner van 
den Boschraad en de dirceteurcn van het Staatsboschbeheeren van de Nedcrland
sche lleldemaatschappij, de beide laatsten arnbtshah·c. T ot seere1nris <Ier Commissie 
werd :iangcwezen de houn·eslcr bij het S1n:11sboschbeheer Dr • .\. ,\, C. $prangers; deze 
werd levens be!a~t met de leiding van de opname en hei samenstellen der <ta1is1iek. 

Gevolgde werkwijze 
In de eeNe plaats moesten be1rouwbarc cijfers vandcoppcrvlakteboschen woes1en 
grondenom1rentdelengtcvandeweg-en grensbc:plamingen worden verkregen. 
De gege\'eM nopens de ui1g~trektheid bosch werden onderverdeeld naar nuldhout, 
eik, beuk, iep, populier en opgunden ll'ilg, overige !IOOrten loofhom, hakhout en 
griend,ll'elkeonderdce!en-me1uitzonderingvanhe1hakhout-ophunbeur1zijn 
onderscheiden in twee leefrijdsklassen . 
• o\lsgrcn,i1usschendezebeideklassenisgekozcndcleeflijd, \\'aaropdooreengeno· 
me11 de betrokken houtsoort geleidelijk meer algem"ene gebruikswaarde gaat verkrij
gen, te weien voor hel loofhout die van 40jau,voorhetnaaldhoutdievan 2; jaar, 
terll'ijl >'OOT den snclgrocienden populier en wilg de grens van 10 jur werd aange
nomen, omdat van dien lijd af de 1aekom•1ige houtwaarde reeds eenig~"ins kan wor
den beoordeeld. Bij de weg-en grensbcplantingen werdeo eveneens de hierboven ge· 
noemde soorten onderscheiden met uitzondering van hakhout en griend, alsmede de· 
zelfdelcef1ijdsklas.scn. \'andewOC$1egronden werden heiden, duinen, 1rnndve~tuÎ· 
vingen, '"een en moeras, afzonderlijk vermeld. 
Onder de rubriek heiden werden ookandcrewoestliggendeterreincnh<-grcpcn,voor 
zoover deze niet als duinen, zandverstuivingen of veen- en moerasgronden konden 
worden aangeduid, terwijl rietland to1dc rubriekveenenmoeruisgerekend. 
De hierbo\'cn bedoelde gegevens werden tevens gesplitst naar den eigendomstOC$1and 
(Staat, provincie, gemeente, andere publiekrechtelijke lichamen, vercenigingcn en 
stichtingen van algcmun nut, particulieren.) Alle gegevens werden per gemeente 
\'erzameld. 

Bosch kaart 
De umengestclde boschkaart vorm! den grondslag \'OOr de berekening der oppcr
vlak1e-gegevens. 
Voor deze kaart is de schaal 1: 15ooogckozen. 
De vervaardiging geschiedde met behulp van luchtfoto's in combinatie mei lcrrcin
verkenning. De foro's werden welwillend ter beschikking geste ld door den Topogr.1· 
fischen Dienst, die in deze aangelegenheiddegrootstmogelijkemedewerkingheeft 
verleend. 
Door le~ing van de foto's met behulp van stereoscoop en loupckan men-na het 
verwerven van de noodige ervaring - nmald- en loofhout, heiden, zandvers1uivin
gen en moerassen onderscheiden. 
Op de scheubbden van de topografische kaart, schaal 1 : 25000, werden de omgren-



zingen aangebracht en aldus ontMond n:n voorloopige bo$chluian. Den werd ver· 
volgens op hei terrein gecontroleerd en bijgewe1kt met name ten aanzien vaJJ de 500r1 
eJJ leeftijdsklasse der houtopstanden; daarJJa werd de definitieve kaart geteekend. 
EeJJ op deze wijze ifl kleuren samengesteldstafbladmet verklaring 1•antcckcnsisals 
voorl;ieeld hierbij gevoegd. 
Wanneer de stafbladen, waarover hel geheelc gebied van een gemeente zich uimrekt, 
gereed waren gekomen, werden de noodige gegevera verzameld omtrent de JOO n van 
eigendom. In hoofdzaak werd hiervoor het kadaster der gemeenten geraadpln:gd, 
terwijl ook bij boschbczinende lichamen en penoncn inlichtingen werden ingewonnen. 
Op afzonderlijke scheubladen der topografische kun werden de eigendommen van 
denS1ut,provinciën,gemeenten,anderepubliekrech1elijke lichamen en verccnigin. 
gen of stichtingen van algemeen nut ieder met een '·erschillende kleuraangege,·en; 
het niet ingekleurde is particulier eigendom. \'an de boschkaart werden de opper· 
vlakte-gegevens opgemeten met behulp van eenvoudige ruitentellers en van den pool· 
planimeter. De ruitenteller bcstnt uit in vierkante millimeters verdeeld doorschij· 
nend materiaal; elk ruitje stelt een oppervlakte van rli6 ha voor. Het tOlaal aan 
ruitjes, dat gereld wordt in de pcru:clen met eenzelfde 1in1, gedt dus de totale op· 
pcrvlak1eaanvantoort enleeftijdsklasscvoor het bo$ch of anderen eigendom. Ten 
aanzien vQn de weg· en grensbcplantingen werd opovereenkmmtige wij:-:eals voor 
hetboschtewerkgegaanmctdicnvcrstandc,datdaarbij-inplaatsvanhctoppcr· 
vlak - de lengte der beplantingen in km werd gemeten. 
De op deu wijze verzamelde gegevens werden alle gemeentegewijze bijeengevoegd 
en verzameld in staatjcs. Zoodra van alle gemeenten eener provincie de telling ge· 
reed was, werden dc:ce gegevens bijccngevoegt! en opgenomen in de bij dit rapport 
gevoegde tabellen. De som der provinciale gegevens l'Onnt die voor het gehcelc land. 

Gang en. uitbreiding der opname 
Zooals hierboven;, medegedeeld, zijn de opnamen voor de sutistick van bosch en 
woest en grond in 1937 begonnen; dit was 1egcn hei einde des jaars. Aanvankelijk was 
slechts één kracht werkzaam; Kden Juni 1938 waren 3 opnemers in dienst. Einde 
1938 waren van 3-4- gemeenten in Twente, den Achterhoek en midden-Limburg de 
gegevens opgenomen. Daarbij vergelijking van de tot dusverre beschikbare cijfers 
der woeste gronden met de nieuw verkregene dermate belangrijke afwijkingen blc· 
ken te bestaan, dat ook de tot dusverre beschikbare gegevens omtrent de uitgestrekt· 
heid van den cultuurgrond in \•ele ge\'allen niet meer als bruikbaar konden worden 
beschouwd, werd in overleg met de Directie van den Landbouw een plan voor alge· 
meenc hcrzicningvandcoppervlaktc·gcgcvensinzakehetgebruikvandenbodem 
uitgewerkt. Op de topografische kaart zouden met behulp van ruitenteller en pbni· 
meter de oppervlakten van bouwland en grasland worden gemeten, nadat de wijzi · 
gingen, die daarin $Cden het onmaan van deze kaan waren gekomen, door de a.ssis· 
tenten van de Rijkslandbouwconsu\enten zouden zijn herzien. Behalve in hei ambts· 
gebied ''an den consulent te Zwolle, waar de herziening volledig hnr beslag kreeg, 
is deze elders niet tot uitvoering kunnen komcn,doordatdeauistentcnol'erbelastwa. 
renmetanderewcrkzaambcdcn. De oppervlakten zijndanookzonderherzieuingop 
de topografische kunen gcmcun, zoodat tenge\·olge \·an het scheuren van grasland 
en andere omstandigheden de verhouding bouwland-grasland vaak niet mei de wer· 
kclijkheid overeenstemt en slcchu de som van bouw· en grasland ah een bruikbaar cij· 
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ferkan worden beschouwd. \'oor de tellingderoppervl:1.k1en werdeneenige vrouwe
lijke arbeidsk.rachten,wi11SClend van 3-5, in dienst genomen. 
In den loop van 1939 werd in overleg met den in•pcc:leur van den Tuinbouw naar 
aankiding van een verzoek der Nederbndsche Pomologische Vereeniging cm aan
vang genmakt mei het tijden~ de opname afaonderlijk op kaan brengen van de 
boomgaarden. 
:\!dus werden in iedere gemeente voor hel geheele gebruik van den bodem opper
vlakte-cijfers \"erkregen en wel voor de hoofdgroepen: 
houwland, grasland, 00!-ch, wocHe grond en "resteen:nd oppervlak". 
De boomgaarden werden ahonderlijk opgenomen; overigens is de tuinbouwgrond in 
hei cijfer voor bouwland begrepen. Bij hct"restcen:ndoppervlak"wordthetopper
vlak van wegen en dijken, spoorwegen, kanalen, rivieren en beken, alsmede van de 
behouwde oppervlakte (behouwde kom, erven bij gehouwen buiten de komn1eo, io
du•trieterrein, begraafpl:i.at<co enz.) :1.fzondertijk opgemc1en. Doordat op deze wijze 
het gehecle oppervlak der gemeente werdOOtrekeo,verschaftedeoptelliogvande 
ver!ehîllende onderdeekn, vergeleken met hel tolale oppervlak der gemeente, een 
•·rijgocdeoomrókopdejui<theiddercijfer!-,ookvaodebosschenen\\~tegronden. 

Op t Januari 1940 was voor ongeveer 1/3 van het land, n.l. Limburg, de Achterhoek, 
Overijsd m deelen van Noord-Bnbant en Drenthe, de opname gereed. Na Juni 1940 
warendoordcoorlogsomstandighedenhe\aasgeenluch1foto'smeerbcschikbaar.Daar
doorwerdhc1tempodcropname inaanjicnlijkemarevertraagd. 
Immers, len•·ijl voorheen degcgcvcosderluchtfoto'1opdesche1sbladendertopogra
fische kaan 1 : 25000 werden overgebracht en vervolgens een aanvullende en contro
lcerende verkmning tc \·c\dc plaaH vond, moes1 vantoenafdeopnamegeheelopver
kenning te \0elde beru•ten. In 19.j.o kwam de opname van de Veluwe, het groot•le deel 
van Drenthe, het diluviale deel •·an U1rcch1, een deel van Noord-Br:ibant, een vrij 
groot deel van Zeeland en kleine declen van Zuidholland en de Betuwe gereed. 
In 1941 'lijn vrijwel ~Ik gebieden io Nederland, waar een percentage van be1eekeni1 
aan~heowOC'>tengrondaanwezigis,gereedgekomen. 

Eind December 19+2 wal"t'n de opnemiogswerkzaamhcden voor het geheele land tot 
een einde gebracht. Vooral aan de :'.'<oordzeeku~t werden groote moeilijkheden onder
•·ontlen <loot tic ontoegankelijkheid der gebieden. Daardoor moes1en de kaarten vaak 
1en deck met behulp van gegevms, voorkomende op de veelal s1erk verouderde topo
grafo.che kaan, worden vern:i.rdigd. De oppervlakte-bepalingen kwamen gereed voor 
het geheele land, behalve het grootste deel vao Noord- en Zuidholland, de Noordue
eilandcn en Groningen. Jo 1943 zijn de gebieden met •·cel fruitteelt, zooals Limburg, 
de ljssc:ls!rccken !>liddco-Brabant, waaraanvankclijkgecnopnamevandeboomgaar
dcn was verricht, aJ,nog te de~er zake \'erkend. 
Tevens hebben in Limhurg twee opnemers een aanvang gemaakt met de hcrûening 
van de boschkaartco, welke vooral door de grootc vellingen - met name van popu
lieren - wemchclijlt. was geworden, terwijl tcgelijkenijd de veranderingen, in de ho
demindeeling \·eroori:aakt door omzeiling 1·an gras- io bouwland, werdm opgenomen. 
Het getal opnemers was inmiddels 1ot 3 •·erkleind. Eén hunner werk1e de kunen bij, 
voor wat betreft de boomgaarden in de IJ~sclstreek. De gemeente Stad- en Ambt-Del
den werd opnieuw in kaart gebracht mei verkenning van alre omzettingen van wei
en houwland,tencindeeen objcct te \'erkrijgcn tol vergelijking vao den ouden en deo 
nieuwenrocs1:1.nd. 
In het eerste halfjaar 1944zijnbovengenocmde buitenwerkzaamheden der opnemers 
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voongeze1,voor zooverdemocilijkheden met reizen en de gevaren, ve rbonden aan 
hetzichinhet opcnb3arver1oonenvan jongelicden,zulks nog1oclie1en. 
De •poorwcgs1aking mokte van h:alf September af het reii:cn onmogelijk en hel 
buitenwerk kw:am daardoor siil te liggen. Wegens hel uitvallen van veel mnnnclijk 
penonecl bij deovcrigeafdeelingen van den dienst zijn in het najaar de vrouwelijke 
hulpkr:1ch1en,nadat deoppervlakte-bepalingcn voor hei gehecle land gereed waren 
gekomen, tijdelijk ciders te werk gesteld. 

Overleg mee de Commissie voor de Boschstatist iek en 
het Departemenc van Landbouw en Visscherij 
T ijdcru de sa111cns1e\1ing van de statistiek is geregeld met de commi~ie overleg ge
pleegd over den gang der werkzaamheden en omtren t eventueel noodige verande
ringen in de werkwijze. 
Sinds de uitb«îding der ua1is1iek over hei geheele bodemgebruik werd ook regel
matig •amengewerkt met de betrokken afdceling van hel dep:1.nemen1 van Landbouw 
en \'i<,..cherij; lr Ch. f\laliepaard woonde namens het Departement ook geregeld de 
vergaderingcnderCornrni$Sicbij. 

Bijzondere werkzaamheden 
Reeds tijdens den duur de r opname werden a:an vc~hî llende - in aantal gaande
weg toenemende - in>lellingen en penonen op hun '·co:ock gegevens voor bep:aal
de gebieden of over bepaalde onderwerpen ''erstrekl en werden ook opdrachten van 
groo1erenofkleine«nomvang tegcnvcrgoedingderkos1enofgrat isui1gcvocrd. 
Zoo werd voor de Directie van den H. ijkswntcrstaat een omvangrijke opdracht uit
gevoerd, n.l. de bepaling van de bodemindeeling in het 'troomgebied van de Regge. 
De be~taande oppervlakteeij fers konden zonder meer daarvoor niet worden gebruikt, 
doordat de;.e gemeen1egewijze zijn s:i.mengcstcld, terwij l het gehecle •troomgebîcd 
was onderverdeeld in kleinere gebieden, waarvan de grenzen niet samenvielen met 
die van de gcmecn1en. T en behoeve van ruilverkaveling werden \·an bcpnalde ter
reinen - met name van het complex "de Schcekcn" onder Best en Liempde, een 
gebied bij Nieuwstad in Limburg en van deelen der gemeenten Udenhout en Hcl 
voin - meer gedetai lleerde opnamen der houtopstanden verricht, w:i.arbij werd uit
gegaan van de bosch•1atistîck-kaar1 Voor het planbureau van den provincialen Wa
ter<laatinGclderland,voordenplanologi<chen diens! der provincie Dren1he en voor 
verscheidene gemeenten werden exemplaren der boschkaart, henij van de gchcele 
provincie of van gedeelten vervaardig,! en 8tatisrische cijfersol'erde houtop,tandln 
en woeste gronden ventrckt; de planologi$Chc dien•t der provincie Noord-Hrnhant 
werd in de gelegenheid ge~teld, de boschkunen der provincie te copiccren. 

· De H.ijksdienst \·oor hel Na1ionalc Plan 5h t ionneerde gedurende cenigen tijd een 
amblenanophctburcauderboschs1ati•tick voor overneming van de gegevens der 
boschkaan. T evens werden aan dezen dienst de gege,·ens per provincie verstrekt. 
li et "Fryske Gea" lie t van de houtopstanden in Frialand kaarten vervaardigen; de 
ingenieur van den Rijksrandbouwvoorlichtingsdienst !en aanzien van Z. en 0. Gelder
land en van een gebied ten:r.uîden en OO!'tenvanArnhem. Het l n<tituutvoor!Ociaal 
onderzoek nn het Neder land!<he volk onuing gegeven~ omtrent gemeenten in 
Noordbr:abant; 1en behoeve van voordr:ach1en aan de Teehni<che Jlooge<chool te 
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VOORBEELD BOSCHKAART 

- N••klhoutb<n«l<n25ja.>r 

- N ... klhoml~.von 2.51•>r - l'"l'ul,..th<w<n l01»r 

l><n«kn40jur C:::J kp b,,,",,ie,, 40 j»r 

- lrp bov<"401»r 

- Eik lxwcn40jllr - Gr1<rul<n 

- !leuk 1:..-n,<lro 40 p•r C=:J Hr•lt-

~1':•1~lwrs1L11v.ng 

- \'r<n..n{oÎn""'"' 

~l"wttLlj<lig l"'""kn40j.ur 
~ -,".,....,;r1,glx.>w·n401••r 

~F.<·nzirligbcn•o<lrn40j»r 
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Delft over natuurbescherming en bndschapsvnzorging werden eveneens gegevens 
verstrekt, womede aan bijzondere personen ten behove van wetenschappelijke artike
len of voordrachten. Voor het Bureau Documeniatie Bouwwezen werden gegevens over 
hetvoorkomenendeoppcrvlaktenvangriendenen rietlanden verzameld; debooch
brandweerorganisatie kon den omslag vandekos1cndertetreffenmaatregelenover 
deverschillendegemeen1ennaardcoppervlaktenboschenheidengrondvestenopde 
gegevens der boschslatisliek. T en behoeve van de strcckpbnnendiensten in Limburg 
en Noord-Brabant werden gedetailleerde gegevens over alle voorhanden populieren· 
beplantingen in die provincicssamengestd d. 

Bosch kaa rten 
H et bleek niet mogel ijk, zonder zeer hooge kosten de boschkaart ! : 25000, waar
van l exemplaar als \'OOrbecld bij dit rapport i~ gevoegd, voor he t gehecle land in 
kleurendruk te doen vervaardigen. Ook \"ermenigvuldiging langs anderen mechani
schcn weg le\"erde geen bevredigend resultaat op. Teneinde althans over méér dan 
één exemplaar der kaart te beschikken, werd met de hand aanvankelijk één Hel 
schetsbladen van he t geheele land als tweedeexemplaar ingekleurd; een derde stel 
is nog in bewerking. 
Op den ondergrond van e.:n ongekleurde topografische kaart, schaal l :zoo.ooo, is 
ten slotte - met behulp van de gegevens der boschkaart, schaal 1 : 25000, waartoe 
alle bladen op schaal ' : 200.000 werdtn gefotografeerd- een wandbart vervaar
digd, die een goed overzicht geeft van de ligging en de verspreidingswijze van het 
Nederlandsche bosch. Een fotografische verkleining van deze kaart (schaal pl.m. 
1 : 2.000.000), is op pag. 14 afgedrukt. 

Instandhouding en uitbreiding der stat ist iek 
Met het voor éénmaal vaststellen van deoppervlaktecijfenderverschillendehout
soortcnen-voorloopig-tweeleefiijdskla&Scnderopstandenishct fundamentge
legd voorde toekomstige boschs1atistiek. l iet zal geen nadere toelichting behoeven, 
dat zorger voor moet worden gedragen, dat de gron<li!ag niet veroudert, waardoor 
hij het groome deel van zijn waarde zou verliezen. 
Inde eerste plaal!is hetnoodzakelijk,datdeabnormales!oopingenvanbosschcnen 
andere houtopstanden alsnog indecijfersenop<lcboy,;chkaart worden verwerkt; de 
opname daarvan is in gang. 
Bij het opstellen van het werkplan, vóór den oorlog, fag het om redenen van doel
matigheid in het voornemen der Commissie voor de boschstatistiek, de regelmatige 
geheelcherzieningdersiatistiek te doen aansluitcnbijdentoendoorden T opografi
schen Dienst voordealgemeeneluchtfotografische heropnamevanhetlandvoorge
nomen cyclus van 15 jaar. Ten gevolgevandebezettingisuitdenaardderzaakde 
voortzetting der luchtfotografische opname door den Topografischen Dienst opge
s.chort. lmniddels mag worden verwacht, dat door den vooruitgang der luchtfoto
grafie in de laatste jaren de~e nog meer dan voorheen dienstbaar zal kunnen worden 
gemaakt aan <lebosch<iatistiek, zooals trouwensaandegeheelebodemkarteering.De 
vraag, of - en, zoo ja, langs welken weg - tusschcntijdsche wijzigingen in de 
oppervlaktecijfers, hetzij jaarlijks of met grootere tusschenpoozen waren vast te leg
gen, word t thans in over!cgmetdecommissiconderdeoogengezien. 
Dit laatste geschiedt eveneens ten opzichte van den vcrdcren uitbouwdersrntistiek 
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in de ceMkomcndc ja
ren, opdat deze niet al
leconzalvoldocnaande 
cischcnvant:enbehoor
lijke oppervlaktestati~

tiek, maar ook van een 
doelmatige productie
HatiHick. 

Oppervlakte-
gegevens 
per provincie 
lndehierachtervolgcn
destaten zijn de resulta
ten der ~tal istische op
name van de bosschen 
en woeste gronden in 
Nedt:rland neergelegd. 
Staal 1. Oppervlakte 
bo5chinNcdcrland,mct 
2bijbehoorendegraf>e
ken. 
Opgave per provincie, 
gesplitst in naaldhout, 
opgaandloofhout,hak
houtengriend. 
Staal 2. Oppervlakte 
bo5ch in Nederland. 

Alss1aa1 r, doch gesplitst naar houtsoorten en twee leeftijdsklassen. Hierbij zij op
gt:merkt, dat de abnormale vellingen inde oorlogsjaren belangrijke wijzigingen tc
wttg hebben gebracht, o.m. inde leeftijdsklassen; deze veranderingen konden nog 
nictinderesultatenwordenvcrwerkt. 
Staat 3. Eigendomstoestand van het bosch inNcdcdand,met2bijbehoon•ndegra
fiekcn.GesplitstnaareigendomvandenStaat,provinciën,gemccntcn,nnderepubliek
rcch telijkelichamcn,vereenigingenofstichtingenvanalgemttnnutenparticulieren. 
Stnat4. Wcg-engrensbeplantingcninkilometcrscnkelerijcn.Opgnvcpcrprovin
cie, gesplitst naar houtsoonen en twee leeftijdsklassen. 
Wanneer een beplanting uit 2 rijen bestaat, is de lengtemet2 vermenigvuldigd. 
Staaf 5. Eigendomstoestand van de weg- en grcnsbeplantingen in Nederland. 
Staat 6. Oppervlakte woeste gronden in Nederland, met :z bijbehoorcnde grafieken. 
Opgave per provincie, gesplit•! in: 1. heide en ander woest liggmd terrein, voor wovcr 
nietvermddonder2of3;2.duinenenzandverstuivingen; 3.veen,mocrasenrictlantl. 
Staat 7. Eigendomstoestand van dt: woeste gronden in Nederland 

Utrecht, 9 .\1aan 19-1-6. 
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Eigendomst°"stand van t.k woeste gronden in Ne<lcrland 
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COMMISS I E VOOR DE BOSCHSTATISTIEK 

G aamc verklaart ondergc1eckendc volledig in te stenunen met den inhoud van 
bijga2ndrapporto,·crdcboschstatistick,waarui1 blijkt hoezeer door vlij1 en toewij
ding bereikt kon worden hetgeen ons reeds vele jaren geleden noodzakelijk voor
kwam. De thans '·oltooide eerste opname heeft, met slechts betrekkelijk geringe ''cr
traging tengevolge 1•an den oorlog, een resultaat gclcvcnlzooals we het v:m het begin 
afgcwcnschthcbbcn. 
De vervaardigde kaarten geven hctnoodzakelijkcovcrzichtovcrdcnbcbosschîngstoe
stand in ons land en zijn geschikt om als grond~bg te dienen voor verdere détaillee
ring waar zulks gcwenscht geacht zou worden, 
De bijgevoegde grafieken geven in een enkelen oogopslag een zeer duidelijk beeld 
vanhetgeenindebijgevocgdetabellenisweergegeven. 
Twee wenschenblijvenernog ter vervulling over. lndeeeme plaatsdewensch dat 
er fondsenkunnen worden gevonden om alle vervaardigde kaartbladen doordruk te 
doen vermenigvuldigen opdat een meer algemeene verspn:iding mogelijk wordt, waar
van tal van diensten profijt kunnen trekken en waarvoor ook van particuliere zijde 
bcbngstelling zal bestaan en in de twe"de plaats de wensch, dat van bevoegde zijde 
word! ingezien, dat de bosch1ta1is1iek vanNederlandnie1iseenzaak,die1hansvol
tooid is en verder kan blijv"n rusten, maar een aangelegenheid, die voortdurende 
aandachtblijf1vragenen"bijgehouden"moe1 worden. Geschied! di1 op doelmatige 
wijze, dan zal Nederland over een boschsta1is1iek beschikken, die de vergelijking 
met de statistieken van andere landen glansrijk kan doorstaan. Daarnaast b..staat de 
bchoeft"aaneennauwkeurigestatistiekoverhoutproductie,houthandelenhout1•er
bruik,maardaarvoor zal het n00<\igzijndat eerst meer eenheid wordt gebracht in 
maten en benamingen van de verschillendehomsortimentenhintelande. \'oorloo
pig zal men tevreden moeten zijn met een eenigcrma1e globaal overzicht terzake, 
waarbij, met kans op succes, in de eerste plaats gestreefd zal moeten worden naar het 
verkrijgen vaneenbetrouwhaarinzieht indeproduc1ievanonzeNeder!andschebos
schen en houtopstanden. Dit schijnt mi_i de volgende stap op den weg naar een l'Ol
ledige bosch- en houmati<tiek van Nederland. 

De Voorzitter, 

\rageningen,11i'-laart1946. (w.g.) TE WECHEL 
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FORESTRY STATISTICS OF THE NETHERLANDS 

T hcdcs1irabilityofcolkcting1ta1isticaldataonforcstryinallcountricsofthc 
world has been advocatcd rcpcatcdly. h was one of the m0$t kccnly discusscd subjccts 
at the \\'orld ForC!tryCongrcsshcld in Rome in 1926. 

1 .\ir-pho1ography of the wholctcrritoryof 1hc Nc1hcrlands ~the foundation of 
c.uc1 s1a1is1îcal information oonccrning the wooclcd areas and timbcr availablc in this 
oounuy. These data have now ba:n n:oordcd and arrangcd by the Nc1hcrland1 Go
vernment Fores1ry Scrvic;., undcr supcrvîsion of a Forestry S1a!istîcs Commincc. 
Thcy an: applîcd on somc 6oo scctions of a Forest flbp of the amntry, Kak 1 :25000, 
and rcprescnt a survey by municîpalitics of the v•oochtocks of the country. Thcy aho 
show th1; arcu of waste land and orchards. For the grcatcr part, these data wcre" 
collcc1cd duringthe yean 1939-194:z. 
The work was cxecutcd in 1he following way: according to 1he pho1ograph1 taken 
from the air, the woodcd areas, l'Qad and bordcrplantations and the waste land wcre 
marked with colourcd crayon on topographica! maps, scale r : :z5000. 
Foreach of theprincipal spccitsof trees grown in the country a diffettntiation was 
made bctwccn two age grouP' i.c. in ttgard to cónifrn, younger and older than :z5 
years, for hardwood trttll youngcr and older 1han 40 years, with the exception of 
poplars which, owing to thcir rapid growth, were dividcd in groups youngcr and 
older than 10 years. The aecuracy of 1hemaps w:uchccked byobscrvaiionson 1he 
!pot:andfinallydcfinîtemapswen:drawn. 
The atta of ••roods w:u detennined by the ui.c of polar planimeters and the $1rclches 
of road and border plantations by mcasuremenu on the maps. The forcs1 maps have 
not been reproduced in large numbcl"I! owing to the high OOSI of prin1ing. 
Data rcbting 10 different arcas U<: groupcd by municipalitics. Ownenhip (private, 
st~ tc, provincia!, municipal, othcr public boc!ics, benefit socic1ics •and assoçiations 
working for 1hc common good) was asccrtaincd by consulting official records. Data 
relatingto a provincewcrccakulatcd from1hosc:ofthemunicipalitiesandthedata 
forthe wholecountry wercthc 101alsofthcsc of the provinccs. 
Scvcnl gnphs have aho been drawn and are anncxcd to this pubtication. lt is re
commcndcd that thescstati<tical data be vcrificdpcrîodicallyviz.oncc in r5yc:1rsin 
accordance with the practice followcd by 1hc Nctherlands Topographical Service in 
rcgudro1.ir-pho1ography. 
Il hu alto been dccidcd tocsrabli<h appropriatc s1atîstics on production of 1imber, 
ba<cduponda1arccordedforthediffell:ntarcas. 
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